
        
        רשימת המשתתפים בקובץרשימת המשתתפים בקובץרשימת המשתתפים בקובץרשימת המשתתפים בקובץ

        
        

        

אוניברסיטה ב פילוסופיה ומדעי היהדות ,מחלקה להיסטוריהה אסתי אייזנמןאסתי אייזנמןאסתי אייזנמןאסתי אייזנמןד"ר 

  הפתוחה

 ברק- בני נוןנוןנוןנון- - - - אדם בןאדם בןאדם בןאדם בן

  שיניים, ירושלים רופא  ארי גרינספןארי גרינספןארי גרינספןארי גרינספןד"ר 

 גן- אילן, רמת-אוניברסיטת ברהמחלקה לחינוך ב אבישי גרינצייגאבישי גרינצייגאבישי גרינצייגאבישי גרינצייגהרב 

 בנימין-ישיבת תורת החיים, יד  הראל דבירהראל דבירהראל דבירהראל דבירהרב 

  חבר בית המדרש להלכה של הרבנות הצבאית  ר דודר דודר דודר דודעמ ׁעמ ׁעמ ׁעמ ׁ

  נתניה        יחזקאל דודיחזקאל דודיחזקאל דודיחזקאל דוד    ד"ר

  גן-רמת  אדיר דחוח הלויאדיר דחוח הלויאדיר דחוח הלויאדיר דחוח הלוי    הרב ד"ר

  אוניברסיטה העברית בירושליםב בת ישראלחוג למחשה  ויויויויווווזאב הרזאב הרזאב הרזאב הראמריטוס פרופ' 

  מפקח מרכז להוראת תלמוד ותושבע"פ בחינוך הדתי  יהודה זולדןיהודה זולדןיהודה זולדןיהודה זולדןהרב ד"ר 

  חיפהב ראש ישיבת "אור וישועה"  אליהו זייניאליהו זייניאליהו זייניאליהו זייניהרב ד"ר 

  גן- , רמתאילן-אוניברסיטת ברח בולמדעי המ המחלקה  שו"ב,  ארי צבי זיבוטפסקיארי צבי זיבוטפסקיארי צבי זיבוטפסקיארי צבי זיבוטפסקירב פרופ' ה

  השרון- ישיבת ההסדר ברמת  יוסף נתנאל זיבוטפסקייוסף נתנאל זיבוטפסקייוסף נתנאל זיבוטפסקייוסף נתנאל זיבוטפסקי

 םיירושלרב ומו"צ ב  אברהם חמאמיאברהם חמאמיאברהם חמאמיאברהם חמאמיהרב 

 אוניברסיטת חיפההחוג לספרות עברית והשוואתית ב  טוביטוביטוביטובייובל יובל יובל יובל יוסף יוסף יוסף יוסף פרופ' אמריטוס 

 אלעד איתמר כהןאיתמר כהןאיתמר כהןאיתמר כהן

 םיירושל שלום פנחס כהןשלום פנחס כהןשלום פנחס כהןשלום פנחס כהן

  גן-אילן, רמת- ניברסיטת ברואהמחלקה לערבית ב  יצחק צבי לנגרמןיצחק צבי לנגרמןיצחק צבי לנגרמןיצחק צבי לנגרמןפרופ' 

שכון ו' בני ברק, ראש מערך הכשרות שכונת נווה אחיעזר ורב  שלמה מחפודשלמה מחפודשלמה מחפודשלמה מחפודהרב 

 "יורה דעה"

 העין- ראש אליהו נגראליהו נגראליהו נגראליהו נגר

 רחובותמרצה במכללת אורות,  ר"מ בישיבת גבעת שמואל, חננאל סריחננאל סריחננאל סריחננאל סריהרב ד"ר 

-אוניברסיטת ברב וארכיאולוגיההמחלקה ללימודי ארץ ישראל   זהר עמרזהר עמרזהר עמרזהר עמרפרופ' 

 גן- אילן, רמת

 אוניברסיטה העברית"דעת המקום" ב בפרויקט עמית מחקר  מנשה ענזימנשה ענזימנשה ענזימנשה ענזיד"ר 

, יו"ר חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל אונו,- רבה של קריית  רצון ערוסירצון ערוסירצון ערוסירצון ערוסיהרב ד"ר 

 נשיא מכון מש"ה לחקר משנת הרמב"םהליכות עם ישראל, 

הפקולטה  מכון מעליות בישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים, דרור פיקסלרדרור פיקסלרדרור פיקסלרדרור פיקסלרהרב ד"ר 

  גן-, רמתאילן- בר אוניברסיטתב להנדסה



  

 

 אונו- קריית טוב צדוקטוב צדוקטוב צדוקטוב צדוק

 גן-רמתב רב ומו"צ אהרן קאפחאהרן קאפחאהרן קאפחאהרן קאפחהרב 

  עם-רב היישוב מרחב  עוז קאפחעוז קאפחעוז קאפחעוז קאפחהרב 

אוניברסיטת ב מחלקה לפיזיקההמכון לטכנולוגיה מתקדמת ב  והוהוהוהמשה קמשה קמשה קמשה קפרופ' 

פרופ' אורח באוניברסיטת קיימברידג',  ,גן- , רמתאילן-בר

  עבראילן לש- נשיא אוניברסיטת בר ,אנגליה

 המחלקה למחשבת ישראל ,המרכז האקדמי שלם בירושלים  מנחם קלנרמנחם קלנרמנחם קלנרמנחם קלנר אמריטוס פרופ'

  אוניברסיטת חיפהב

זרח ורהפטיג לחקר הציונות הדתית ראש המכון ע"ש   ורץורץורץורץוווודב שדב שדב שדב שפרופ' 

עמית מחקר בכיר במכון שלום  ,גן- , רמתאילן- אוניברסיטת ברב

 ירושליםב הרטמן

  גן-אילן, רמת- אוניברסיטת ברבית בהמחלקה לער  אליעזר שלוסברגאליעזר שלוסברגאליעזר שלוסברגאליעזר שלוסברגפרופ' 

, פנסילבניה, אוניברסיטת סקרנטוןב הקתדרה ללימודי יהדות מלך שפיראמלך שפיראמלך שפיראמלך שפיראהרב פרופ' 

  הברית- ארצות

  


